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1.
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção:

As questões de números 1 a 12 referem-se ao texto
que segue.

Ao refletir sobre a relação entre ciência e religião, o autor
defende a seguinte convicção:
(A)

elas são caminhos de conhecimento igualmente
aceitáveis e compatíveis, variando apenas a metodologia de cada uma.

(B)

nada obsta a que um cientista seja religioso, desde
que confie à ciência a explicação dos fenômenos
naturais.

(C)

os conflitos históricos entre ciência e religião devemse ao fato de que aquela busca ocupar o lugar desta.

(D)

sendo naturalistas, os cientistas temem que os sobrenaturalistas venham a obter todas as respostas
que a ciência persegue.

(E)

ambas oferecem interpretações legítimas do universo, apenas divergindo quanto à razão primeira da
Criação.

Sobre a crença e a ciência
A pergunta que mais me fazem quando dou palestras é
se acredito em Deus. Quando respondo que não acredito, vejo
um ar de confusão, às vezes até de medo no rosto das pessoas. “Mas como é que o senhor consegue dormir à noite?”
Não há nada de estranho em perguntar a um cientista
sobre suas crenças. Mesmo o grande Newton via um papel
essencial para Deus na natureza: Ele interferia para manter o

_________________________________________________________

cosmo em xeque, de modo que os planetas não desenvolvessem instabilidades e acabassem todos amontoados no cen-

2.

Atente para as seguintes afirmações:

I. No 2o parágrafo, afirma-se que a ciência fundamen-

tro, junto ao Sol. Porém, logo ficou claro que a natureza podia

tou o papel de Deus como criador do universo, ao
negar seu papel de interventor na natureza.

cuidar de si mesma. O Deus que interferia no mundo transformou-se no Deus criador: após criar o mundo, deixou-o à

II.

mercê de suas leis. Mas, nesse caso, o que seria de Deus? Se
essa tendência continuasse, a ciência tornaria Deus desnecessário? Foi dessa tensão que surgiu a crença de que a

o

No 3 parágrafo, evidências científicas, como a de
que o mundo tem muito mais que 7.000 anos, são
lembradas para contestar o que apregoam certas
crenças.

III. No 4o parágrafo, identifica-se nos mistérios do uni-

agenda da ciência é roubar Deus das pessoas.

verso a fonte de um temor que tanto pode assaltar
um cientista como a um crente.

Eu conheço muitos cientistas religiosos que não veem
qualquer conflito entre a sua ciência e a sua crença. Para eles,

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

quanto mais entendem o Universo, mais admiram a obra do seu

(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

II, apenas.

Deus. (São vários) Mesmo que essa não seja a minha posição,
respeito os que creem. A ciência se propõe simplesmente a
interpretar a natureza, expandindo nosso conhecimento do
mundo natural. Sua missão é aliviar o sofrimento humano,
aumentando o conforto das pessoas, desenvolvendo técnicas
de produção avançadas, ajudando no combate de doenças. O
problema se torna sério quando a religião se propõe a explicar

_________________________________________________________

fenômenos naturais: dizer que o mundo tem menos de 7.000

3.

A afirmação que NÃO constitui um argumento utilizado
pelo autor na defesa de suas convicções é:

anos ou que somos descendentes diretos de Adão e Eva é

(A)

O papel da ciência não é o de se indispor contra os
que têm fé, pois seus objetivos não se prendem a
um mundo sobrenatural.

(B)

Os cientistas que são também crentes exercem sua
função de intérpretes da natureza, vendo-a como
uma obra de Deus.

(C)

São, na verdade, vários os deuses em que os cientistas do mundo todo podem crer e aos quais podem
cultuar.

(D)

Uma das missões da ciência é negar o misticismo,
para assim dissipar o temor que têm os homens do
desconhecido.

(E)

Para um cientista, o desconhecido instiga, em vez
de assustar, desafia, em vez de submeter o homem
à crença no inexplicável.

equivalente a viver no século 16 ou antes disso. A insistência
em negar os avanços e as descobertas da ciência é, francamente, inaceitável.
Podemos dizer que há dois tipos de pessoa: os
naturalistas e os sobrenaturalistas: estes veem forças ocultas
por trás dos afazeres dos homens, escravizados por crenças
inexplicáveis, e aqueles aceitam que nunca teremos todas as
respostas. Mas, em vez de temer o desconhecido, os
naturalistas abraçam essa ignorância como um desafio, e não
uma prisão. É por isso que eu durmo bem à noite.
(Adaptado de Marcelo Gleiser, cientista e professor de física
teórica. Folha de S. Paulo, 28/03/2010)
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4.

8.

Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:
(A)

Ao observar que a ciência não se dispõe a invadir o
espaço da religião, o autor lembra que o contrário
costuma acontecer.

(B)

Segundo o autor, a religião, que a ciência não
contesta, costuma fazê-lo ela mesma, criando uma
disparidade entre as funções.

(C)

(D)

(E)

É preciso reformular, por falha estrutural, a redação da
seguinte frase:
(A)

Aos que lhe perguntam se dorme bem à noite,
responde o autor afirmativamente, mostrando que
não teme o desafio do desconhecido.

(B)

A ciência almeja o progresso, colaborar e diminuir os
males da humanidade, preocupa-se em aplicar seu
próprio conhecimento.

A rigor, nem a ciência nem a religião deveriam contestar-se, uma vez que ambas dispõem de objetivo
que lhes são inerentes.

(C)

O autor se opõe frontalmente aos que creem em
Adão e Eva e propagam a convicção de que o
mundo tem menos de 7.000 anos.

Uma vez conduzida por método próprio, a ciência
não tem porquê defrontar os caminhos da fé, que lhe
são alheios.

(D)

Ao usar a expressão agenda da ciência, o autor está-se referindo às metas principais que os cientistas
se propõem a perseguir.

(E)

O autor não deixa de compreender as razões que
levam alguns cientistas a seguir uma religião, sem
que, por isso, comprometam a ciência.

Desde que ambas se guiem pela prudência, fé e
ciência podem se arvorar fraternalmente como ínvios
caminhos para o saber.

_________________________________________________________

5.

As normas de concordância verbal estão plenamente
observadas na frase:

_________________________________________________________

9.
(A)

Quando se questiona cientistas sobre assuntos religiosos, não se espere votos de fé como resposta.

(B)

Por que caberiam aos cientistas, podemos perguntar, explicar fenômenos tidos como sobrenaturais?

(C)

Estabelecem, no contexto, uma relação de causa (I) e
efeito (II) os segmentos:
(A)

em vez de temer o desconhecido, os naturalistas
abraçam essa ignorância como um desafio (I) // eu
durmo bem à noite (II).

Cobre-se dos cientistas a interpretação do mundo
natural, e não o desvendamento de todos os mistérios.

(B)

Não há nada de estranho (I) // em perguntar a um
cientista sobre suas crenças (II).

(D)

Não se atribuam aos físicos a responsabilidade de
esclarecer fenômenos imateriais.

(C)

(E)

Nem mesmo aos profetas costumam exigir-se explicação para todos os fenômenos de causa desconhecida.

Eu conheço muitos cientistas religiosos (I) // que
não veem qualquer conflito entre a sua ciência e a
sua crença (II).

(D)

O problema se torna sério (I) // dizer que o mundo
tem menos de 7.000 anos (II).

(E)

estes veem forças ocultas (I) por trás dos afazeres
dos homens (II).

_________________________________________________________

6.

O Deus que interferia no mundo transformou-se no Deus
criador: após criar o mundo, deixou-o à mercê de suas
leis.

_________________________________________________________

A frase acima permanecerá correta e manterá o sentido
caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por:
(A)

imiscuía ao

10.

É adequada a correlação entre tempos e modos verbais
na frase:
(A)

Logo acabaria por ficar claro que a natureza pudesse cuidar muito bem de si mesma, haja o que
houver.

(B)

Se Deus interviesse no mundo, os homens terão
sido os responsáveis por todas as decisõs que vierem a tomar?

(C)

A religião busca aliviar o sofrimento humano, mas
também a ciência se preocupe com o bem estar da
humanidade.

(D)

Os cientistas que sentirem como conflituosa a relação entre a ciência e a religião acabarão, mais cedo
ou mais tarde, por fazer uma opção.

(E)

Caso venhamos todos a temer profundamente o
desconhecido, a ciência não tem como enfrentar os
desafios que nos cabiam.

- tornou-o à deriva em

(B)

intercalava ao

- pô-lo ao acaso de

(C)

intervinha no

- abandonou-o às

(D)

entronizava no - confiou-o às

(E)

imputava ao

- manteve-o entregue às

_________________________________________________________

7.

Transpondo-se para a voz passiva a construção de modo
que os planetas não desenvolvessem instabilidades, a
forma verbal resultante será:
(A)

sejam desenvolvidas.

(B)

fossem desenvolvidas.

(C)

tivessem desenvolvido.

(D)

viessem a desenvolver.

(E)

hajam desenvolvido.
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11.

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:
(A)

Não haverá para o físico Marcelo Gleiser, conflito
maior entre a ciência e a religião, desde que uma e
outra, saibam trilhar seus próprios caminhos, perseguindo os objetivos que lhes concernem.

(B)

Não haverá para o físico Marcelo Gleiser conflito
maior entre a ciência e a religião, desde que, uma e
outra, saibam trilhar seus próprios caminhos, perseguindo os objetivos, que lhes concernem.

(C)

Não haverá, para o físico Marcelo Gleiser, conflito
maior entre a ciência e a religião; desde que uma e
outra saibam trilhar seus próprios caminhos, perseguindo os objetivos, que lhes concernem.

(D)

(E)

14.

Não haverá para o físico Marcelo Gleiser, conflito
maior entre a ciência e a religião; desde que uma e
outra, saibam trilhar seus próprios caminhos, perseguindo os objetivos que lhes concernem.
Não haverá, para o físico Marcelo Gleiser, conflito
maior entre a ciência e a religião, desde que uma e
outra saibam trilhar seus próprios caminhos, perseguindo os objetivos que lhes concernem.

15.

Se não intervirmos no mundo em que vivemos, para
garantir seu equilíbrio, talvez nem mesmo Deus se
interesse por nos favorecer.

(B)

Se a religião não se dispor a refazer os cálculos, o
número de 7.000 anos que ela impele ao mundo
parecerá cada vez mais absurdo.

(C)

Se os crentes requisessem e obtivessem a presença
de Deus como prova de sua existência, os cientistas
passariam a examiná-lo.

(D)

(E)

Quantidade de pessoas presentes

4

o

o

1 hora e 52 minutos.

(D)

1 hora e 38 minutos.

(E)

2 horas e 42 minutos.

Para estabelecer uma relação entre os números de funcio-

e 200, é correto afirmar que:

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático

o

(C)

cipantes do curso era um número compreendido entre 100

Mesmo que todos os cientistas fossem agnósticos, e
se detessem no caminho exclusivo da ciência, a
dúvida acabaria por assaltar alguns.

o

2 horas e 36 minutos.

mulheres, respectivamente. Sabendo que o total de parti-

Mesmo que todos os religiosos conviessem quanto à
existência de um único Deus, ainda assim pouco
teria este a inspirar os cientistas.

A tabela abaixo apresenta as frequências das pessoas
que participaram de um programa de recuperação de pacientes, realizado ao longo de cinco dias sucessivos.

(B)

que participaram de um curso sobre Controle e Prevenção
h
1
=3−
de Doenças, foi usada a expressão:
,
1
m
3−
1
3−
3
em que h e m representam as quantidades de homens e de

_________________________________________________________

13.

1 hora e 24 minutos.

nários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho,

Estão corretamente empregadas e flexionadas todas as
formas verbais da frase:
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

12.

Certo dia, Zelda e Gandi, funcionários de certa unidade do
Tribunal Regional do Trabalho, receberam alguns processos para emitir pareceres e os dividiram entre si na razão
inversa de suas respectivas idades: 28 e 42 anos. Considerando que, na execução dessa tarefa, a capacidade
operacional de Gandi foi 80% da de Zelda e que ambos a
iniciaram em um mesmo horário, trabalhando ininterruptamente até completá-la, então, se Gandi levou 2 horas e
10 minutos para terminar a sua parte, o tempo que Zelda
levou para completar a dela foi de

(A)

h + m = 158

(B)

50 < m < 70

(C)

70 < h < 100

(D)

h–m=

(E)

m . h < 4 000

68

_________________________________________________________

16.

Considere o conjunto:

o

1 dia

2 dia

3 dia

4 dia

5 dia

79

72

75

64

70

X = {trem, subtropical, findar, fim, preguiça, enxoval,
chaveiro, ...}, em que todos os elementos têm uma

Considerando que cada um dos participantes faltou ao
programa em exatamente 2 dias, então, relativamente ao
total de participantes, a porcentagem de pessoas que
faltaram no terceiro dia foi

característica comum.

(A)

40%.

(A)

PELICANO.

(B)

38,25%.

(B)

FORMOSURA.

(C)

37,5%.

(C)

SOBRENATURAL.

(D)

35,25%.

(D)

OVO.

(E)

32,5%.

(E)

ARREBOL.

Das palavras seguintes, a única que poderia pertencer a X
é:
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17.

21.

Em um ambulatório há um armário fechado com um cadeado cujo segredo é um número composto de 6 dígitos.
Necessitando abrir tal armário, um funcionário não conseguia lembrar a sequência de dígitos que o abriria; lembrava apenas que a soma dos dígitos que ocupavam as
posições pares era igual à soma dos dígitos nas posições
ímpares.
As alternativas que seguem apresentam sequências de
seis dígitos, em cada uma das quais estão faltando dois
dígitos. A única dessas sequências que pode ser completada de modo a resultar em um possível segredo para o
cadeado é:
(A)

92__62

(B)

7_7_71

(C)

6_90_5

(D)

48_9_7

(E)

264_8_

No que se refere ao Poder Judiciário, é certo que o Estatuto da Magistratura NÃO observará o princípio de que
(A)

a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos Juízos e Tribunais de Segundo Grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão
permanente.

(B)

os servidores receberão delegação para a prática de
atos de administração e atos de mero expediente
sem caráter decisório.

(C)

o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo
autorização do Tribunal, e a distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição.

(D)

as decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas e em sessão secreta, sendo a disciplinar tomada pelo voto da maioria simples de seus membros.

(E)

o acesso aos Tribunais de Segundo Grau far-se-á
por antiguidade e merecimento, alternadamente,
apurados na última ou única entrância.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

22.

Noções de Direito Constitucional
18.

Tendo em vista as atribuições do Presidente da República,
é considerada como sua competência privativa
(A)

No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos,
é correto afirmar que a ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático constitui crime

nomear, após aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, os Ministros dos Tribunais Superiores.

(B)

prestar contas, anualmente, à Câmara dos Deputados, dentro de noventa dias, após abertura da sessão legislativa preparatória.

(A)

inafiançável e imprescritível.

(C)

convocar e presidir o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional.

(B)

afiançável e imprescritível.

(D)

(C)

inafiançável e prescritível.

designar os Ministros do Tribunal de Contas da
União e os Conselheiros dos Tribunais de Contas
dos Estados.

(D)

afiançável e prescritível.

(E)

criar e extinguir cargos, funções e empregos públicos de qualquer esfera governamental.

_________________________________________________________
(E) político e prescritível.
_________________________________________________________

23.

19.

Sobre os direitos sociais, ao trabalhador doméstico é assegurado o direito de gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos,

Em relação à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é certo que o controle externo a cargo do Congresso
Nacional será exercido com o auxílio
(A)

do Tribunal de Contas da União.

(B)

dos órgãos de controle interno de toda a federação.

(C)

da Controladoria-Geral da União, dos Estados e Municípios.

(A)

a metade a mais do que o salário normal.

(B)

dois terços a mais do que o salário normal.

(C)

um terço a mais do que o salário normal.

(D)

dos Conselhos de Contas e demais órgãos de controle interno.

(D)

três dias a mais de repouso, não tendo cometido
falta grave ao longo da relação de trabalho.

(E)

dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal.

(E)

dois dias a mais de repouso, não tendo cometido
falta grave ao longo da relação de trabalho.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

No que diz respeito ao Ministério Público, é correto
afirmar:

20.

(A)

A destituição do Procurador-Geral da República é
feita pela Câmara dos Deputados, com autorização
do Senado Federal.

(B)

É vedado a seus membros, em qualquer hipótese, o
exercício de outra função pública.

(C)

É absoluta a garantia da vitaliciedade e relativa a da
inamovibilidade.

(D)

O princípio da indivisibilidade não se aplica à essa
Instituição e nem a seus membros.

(E)

Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, também
integram o Conselho Nacional do Ministério Público.

Quanto aos direitos políticos, para concorrerem a outros
cargos, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
(A)

três meses antes da investidura.

(B)

cinco meses antes da investidura.

(C)

cinco meses antes da candidatura.

(D)

três meses antes do pleito.

(E)

seis meses antes do pleito.
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27.
Noções de Direito Administrativo

Analise as seguintes assertivas acerca dos atos administrativos:

I. A ilegalidade torna o ato passível de invalidação
25.

pela própria Administração ou pelo Judiciário, por
meio de anulação.

Analise as seguintes assertivas acerca das características
dos contratos administrativos:

II. O ato discricionário não pode prescindir de determinados requisitos, como a forma prescrita em lei e o
fim indicado no texto legal; pode, todavia, sem que
a lei faculte eventual deslocação de função, haver
transferência de competência, por ser modificação
discricionária.

I. Nos contratos administrativos, a forma é essencial,
não só em benefício do interessado, como da própria Administração, para fins de controle da legalidade.

III. Não podem ser revogados atos que exauriram os
seus efeitos, pois a revogação supõe ato que ainda
esteja produzindo efeitos, como ocorre na autorização para porte de armas.

II. O contrato administrativo não tem natureza intuitu
personae, ou seja, não é firmado em razão de condições pessoais do contratado.

IV. O vício de finalidade admite convalidação, sendo,
portanto, hipótese de nulidade relativa.

III. As cláusulas exorbitantes conferem prerrogativas à
Administração, colocando-a em posição de supremacia sobre o contratado, como, por exemplo, na
hipótese de exigir garantia nos contratos de obras,
serviços e compras.

Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV. O contrato administrativo não é comutativo, tendo
em vista que, nesse tipo de ajuste, não existe
equivalência entre as obrigações ajustadas pelas
partes.

_________________________________________________________

28.

Está correto o que consta APENAS em
(A)

II, III e IV.

(B)

I, II e IV.

(C)

I e IV.

(D)

II e III.

(E)

I e III.

(A)

pode ser de cargo vago ou ocupado.

(B)

pode ocorrer no interesse da Administração ou do
servidor.

(C)

não precisa manter, mesmo que na essência, as atribuições do cargo, se for decorrente de extinção de
órgão.

(D)

deve observar o mesmo nível de escolaridade, porém não a mesma especialidade.

(E)

pode ser feita para órgão de Poder diverso da origem.

29.

o

Tendo em vista os termos da Lei n 9.784/1999, que
dispõe sobre o processo administrativo, é INCORRETO
afirmar que o administrado

No que concerne às modalidades de licitações previstas
o
na Lei n 8.666/1993, é INCORRETO afirmar:

(A)

pode obter cópias de documentos contidos nos processos administrativos no qual ostente a condição
de interessado e conhecer as decisões proferidas.

(A)

(B)

tem direito a formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente.

(C)

pode ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado
e ter vista dos autos.

(D)

deve sempre estar representado por advogado, não
podendo defender seus interesses pessoalmente.

(E)

tem direito de ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações.

(B)

(C)

(D)

(E)

6

o

Nos termos da Lei n 8.112/1990, a redistribuição

_________________________________________________________

_________________________________________________________

26.

I, II e IV.
I e III.
I e IV.
II e III.
II, III e IV.

A tomada de preços é restrita aos interessados
previamente cadastrados ou que atenderem todas
as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
A concorrência é a modalidade de licitação cabível,
qualquer que seja o valor de seu objeto, nas concessões de direito real de uso.
O convite, destinado às contratações de pequeno
valor, consiste na solicitação escrita de pelo menos
três interessados do ramo, necessariamente com cadastros prévios, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias.
O leilão pode ser utilizado para alienação de bens
imóveis da Administração, cuja aquisição derivou de
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento,
a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao
valor da avaliação.
O concurso é modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, e a contraprestação do Poder Público pode ser mediante instituição de prêmios.

_________________________________________________________

30.

Dentre as condutas abaixo, NÃO está prevista no artigo 11
o
da Lei n 8.429/1992 (atos de improbidade que atentam
contra os princípios da Administração Pública), por já estar
enquadrada em outra modalidade de ato ímprobo:
(A)

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício.

(B)

Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.

(C)

Negar publicidade aos atos oficiais.

(D)

Frustrar a licitude de concurso público.

(E)

Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
fazê-lo.
TRT9R-Conhecimentos-Gerais2
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Um enfermeiro, com convicção religiosa contrária à transfusão de sangue, em seus plantões noturnos, procura evitar ao máximo que as prescrições de transfusão sanguínea sejam executadas, independentemente do consentimento dos pacientes e de seus familiares. De acordo com
as considerações de Gelain, o ato do enfermeiro
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

possuir diferentes locais de estoque para o produto
de forma a atender as oscilações sazonais de consumo.

(B)

tem respaldo ético, pois o profissional deve decidir,
de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não na hemoterapia.

manter estoques elevados de materiais, independentemente do consumo e do tempo de ressuprimento.

(C)

considerar que estoque de material é aquele material à espera de uma utilização próxima.

é considerado aceitável desde que a indicação da
hemoterapia não seja emergencial.

(D)

evitar a padronização de material, com o objetivo de
reduzir a “rotina” do procedimento.

(E)

prover uma variedade de itens de estoque, com três
a quatro modelos de fabricantes diferentes para o
mesmo artigo médico-hospitalar.

tem respaldo ético legal, se o procedimento foi aprovado, anteriormente, por documento expedido pelo
COREN da jurisdição do enfermeiro e por autorização judicial.
é considerado incorreto porque o profissional não
pode impor aos outros sua maneira de pensar, principalmente quando houver risco de morte.

_________________________________________________________

35.

é considerado aceitável porque as convicções religiosas dos profissionais devem ser respeitadas.

_________________________________________________________

32.

Ao aplicar as orientações de Rogante e Padoveze quanto ao bom uso de artigos hospitalares, o enfermeiro deve

Quando se aborda a temática avaliação de serviços de
saúde, Donabedian é referendado pelos estudiosos em
gestão da qualidade assistencial. Um dos sete pilares da
qualidade proposto, e respectiva definição, é:
(A)

Um enfermeiro é convidado para assumir a Responsabilidade Técnica do Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS). De acordo com a Resolução COFEN 303/2005, o enfermeiro é considerado habilitado quando

eficácia: empregar a relação custo-benefício na assistência à saúde.

(B)

eficiência: medida do custo com o qual uma dada
melhoria na saúde é alcançada.

I. estiver devidamente inscrito e com situação ético

(C)

efetividade: capacidade de se produzirem melhorias
no setor saúde.

(D)

otimização: grau em que o cuidado, cuja qualidade
está sendo avaliada, alça o nível de melhoria da
saúde.

(E)

legitimidade: princípio pelo qual se determina o que
é justo ou razoável na distribuição do cuidado e de
seus benefícios entre os membros de uma população.

profissional regular no seu respectivo Conselho Regional de Enfermagem.

II. apresentar titulação acadêmica de especialista em
Gestão em Saúde.

III. apresentar titulação acadêmica de especialista em
Gestão Ambiental.

IV. estiver devidamente credenciado pelo órgão de
saúde autorizado pela ANVISA.

_________________________________________________________

É correto o que consta APENAS em
(A)

I, III e IV.

(B)

I, II e IV.

(C)

I e II.

(D)

I, II e III.

(E)

I.

36.

Para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de
Enfermagem, um estabelecimento de saúde utiliza os parâmetros recomendados pela Resolução COFEN 293/2004.
Com base nesta Resolução, o cliente da área psiquiátrica,
com intercorrência cirúrgica associada, deve ser classificado
(A)

um nível acima no SCP (Sistema de Classificação
de Paciente), iniciando-se com cuidados intermediários.

(B)

com demanda de assistência semi-intensiva, acrescido de 0,8 horas as horas de Enfermagem, totalizando 10,2 horas de Enfermagem.

(C)

com necessidades de cuidados semi-intermediários
ou mínimo superior.

(D)

com demanda de assistência intermediária acrescida
de 2,8 as horas de Enfermagem, totalizando
8,4 horas de enfermagem.

(E)

com demanda de, no mínimo, assistência semiintensiva.

_________________________________________________________

33.

No caso de infração ao que está estabelecido no artigo 106 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem − “Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão
nas diferentes formas de divulgação” −, a penalidade prevista é
(A)

advertência verbal.

(B)

advertência verbal ou multa.

(C)

multa.

(D)

multa ou censura.

(E)

suspensão do exercício profissional.
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37.

Existe uma vacina recomendada para ser aplicada, dependendo da história vacinal, nos contatos intradomiciliares
sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no momento da avaliação, independentemente de serem contatos de casos paucibacilares (PB) ou multibacilares (MB).
De acordo com as Instruções Normativas referentes à Poro
taria Conjunta n 125 de 2009 do Ministério da Saúde, a
vacina em questão é a
(A)

tríplice acelular via oral.

(B)

Hib (Haemophilus influenzae tipo B) via oral.

(C)

antivaricela zoster intramuscular.

(D)

SRC (tríplice viral) subcutânea.

(E)

BCG (bacilo de Calmette-Guerin) intradérmica.

41.

(A)

42.

Em um estado brasileiro, dois municípios vizinhos apresentam os seguintes dados populacionais: cidade A com
30.000 (trinta mil) habitantes e a cidade B com 100.000
(cem mil) habitantes. Em ambas as cidades foram registrados 252 (duzentos e cinquenta e dois) casos de hepatite A, no mês de março. Ao avaliar esta situação, a probabilidade dos habitantes dessas cidades em contrair a
doença é
(A)

maior na cidade B.

(B)

igual nas duas cidades.

(C)

menor na cidade A.

(D)

menor na cidade B.

(E)

indeterminada, por não existir relação número de
casos com a população total.

(B)

tamponamento cardíaco.

(C)

concussão cerebral.

(D)

amaurose bilateral.

(E)

Síndrome da Angústia Respiratória Aguda.

Alguns dos sinais que indicam complicação do aumento
acentuado da Pressão Intracraniana são
(A)

diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, anasarca e
diabetes mellitus.

(B)

aumento do fluxo sanguíneo cerebral, depleção das
reservas de dopamina e rapidez ao falar.

(C)

degeneração da via dopaminérgica nigroestriada, retenção gástrica e urinária.

(D)

herniação do tronco cerebral, diabetes insipidus e
síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético.

(E)

edema cerebral, com aumento do fluxo sanguíneo
cerebral, hiperatividade e perambulação à noite.

_________________________________________________________

43.

O choque distributivo ocorre quando
(A)

o continente vascular aumenta sem aumento proporcional do volume de líquido, com queda do débito
cardíaco.

Uma das recomendações constante no Manual de Segurança do Paciente – Higienização das Mãos, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é

(B)

o sangue não é distribuído adequadamente ao corpo
devido à perda da inervação simpática, que controla
a musculatura lisa da parede vascular.

(A)

utilizar o secador elétrico, para a secagem das
mãos, devido à possibilidade menor do aparelho
carregar microorganismo em relação a outros métodos de secagem.

(C)

as citoquinas lesam as paredes dos vasos sanguíneos, com consequente extravasamento dos capilares para o espaço intersticial.

(D)
(B)

prover um lavatório externo servindo a, no máximo,
duas enfermarias ou quatro quartos.

há aumento da resistência vascular pulmonar pela
diminuição da pressão intratorácica.

(E)
(C)

proceder à técnica de higienização simples das
mãos por um período de tempo entre 15 a 20 segundos.

há alcalose respiratória, tetania, espasmo carpopodálico e parestesias, decorrentes da hiperventilação.

_________________________________________________________

39.

(D)

(E)

_________________________________________________________

usar, para a secagem das mãos, papel toalha composto por 85% de fibras celulósicas, sem fragrância
e livre de impurezas ou furos.
desinfetar com álcool etílico a 70%, no mínimo
duas vezes ao dia, os recipientes não descartáveis
de sabão líquido.

44.

Na Esclerose Lateral Amiotrófica ocorrem manifestações
clínicas, tais como
(A)

preservação da integridade do tônus muscular da
parte posterior da língua e do palato mole, mas com
progressiva deterioração intelectual.

(B)

atrofia dos músculos dos braços, tronco ou pernas,
com ausência de espasticidade ou de dificuldade
para deglutir.

(C)

perda dos neurônios motores, com função respiratória geralmente comprometida e função intelectual
preservada.

(D)

preservação da capacidade de rir e tossir, mas com
progressiva dificuldade para deglutir.

(E)

fadiga, fraqueza muscular, com preservação da voz
e da capacidade de falar, mas com progressiva demência.

_________________________________________________________

40.

8

hemorragia digestiva alta.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

38.

A tríade de Beck, caracterizada por bulhas cardíacas abafadas, turgência jugular e hipotensão arterial, é um conjunto indicativo de

No rótulo de uma ampola de 2 mL consta que há 0,4% de
um determinado medicamento. Se o enfermeiro aplicar 1/4
dessa ampola, o cliente receberá
(A)

0,5 mg do medicamento.

(B)

1,0 mg do medicamento.

(C)

2,0 mg do medicamento.

(D)

3,0 mg do medicamento.

(E)

4,0 mg do medicamento.
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45.

Indivíduos com diabetes mellitus, insulinodependentes, podem apresentar hiperglicemia matinal por nível insuficiente de insulina,
relacionada a diversos fatores, sendo alguns deles:
Denominação do evento

46.

(A)

fenômeno da alvorada

(B)

declínio da insulina

(C)

efeito Whipple

(D)

efeito Langerhans

(E)

fenômeno da alvorada

aumento progressivo da glicemia desde o período noturno até o período matinal.
hipoglicemia noturna seguida por hiperglicemia de rebote.
glicemia normal no período noturno, elevação da glicemia na madrugada e elevação da
glicemia no período matinal.
diminuição progressiva da glicemia no período noturno, estabilizando no período da madrugada e elevando no período matinal.

Apresentações clínicas

Antídoto primário

(A)

Anfetaminas

agitação, tremores, pupilas dilatadas, desorientação, insônia e psicose.

Benzodiazepínicos

(B)

Barbitúricos

taquicardia, boca seca, delírio, ataxia e nistagmo.

Benzodiazepínicos

(C)

Cocaína

(D)
(E)

48.

hiperglicemia noturna, hipoglicemia no período da madrugada e hiperglicemia matinal.

De acordo com a referência Advanced Cardiac Life Support – ACLS os agentes típicos, com as respectivas apresentações
clínicas e antídotos primários, relativos à toxíndrome opióide, estão corretamente descritos em:
Agente típico

47.

Caracterização do evento

agitação ou responsividade diminuída, pupilas dilatadas, retenção urinária e pele seca com rubor.

Agentes Neurotrópicos estado mental alterado, evacuação, vômito e convulsões.
Heroína

Flumazenil
Atropina

estado mental alterado, bradipneia ou apneia e pupilas puntiformes.

Naloxona

De acordo com umas das recomendações do Manual de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde, em relação a um
indivíduo que se encontra sob risco de suicídio, o profissional da saúde deve
(A)

emitir mensagens não verbais de aceitação e respeito, entendendo os sentimentos da pessoa, demonstrando preocupação, cuidado e afeição.

(B)

entender os sentimentos do indivíduo, demonstrando empatia, porém, interrompendo-o frequentemente, a fim de que o
paciente não retorne ao pensamento suicida.

(C)

expressar respeito pelas opiniões da pessoa e, por meio da forma verbal e não verbal, demonstrar a trivialidade do problema que o paciente vive, a fim de que este melhore seu estado emocional.

(D)

emocionar-se muito com a situação em que o paciente se encontra, no intuito de estreitar e consolidar laços afetivos, com
subsequente auxílio.

(E)

procurar, de forma suave, doutriná-lo, enfatizando que tudo ficará bem, mostrando com autenticidade os aspectos em que
o paciente está certo ou errado.

Ao prestar os primeiros socorros a um indivíduo que se encontra no tribunal, o enfermeiro fez a avaliação inicial do membro
afetado por meio do exame físico local e dos sinais e sintomas apresentados. Os dados que auxiliaram o enfermeiro a suspeitar
de uma fratura fechada no membro inferior direito no cliente estão corretamente descritos em:
Exame físico do membro afetado

Sinais e sintomas

(A)

Avaliar pulsos proximais ao local da suspeita da fratura, cor da Dor, cavitação, crepitação e saída de gotículas de
pele e sinais de crestadura.
gordura pela lesão cutânea local.

(B)

Avaliar pulsos e a sensibilidade proximalmente ao local da fratura Dor, deformidade, hematomas, crepitação e perda
suspeitada e gravidade do sangramento externo na área afetada.
da integridade da pele no local da lesão.

(C)

Avaliar pulsos e sensibilidade proximais ao local da fratura suspeiDeformidade, hematomas, crepitação e perda da intada, solicitando movimentação do membro afetado para avaliar a
tegridade da pele no local da lesão.
função motora deste.

(D)

Avaliar pulsos, cor da pele, função motora e sensibilidade proxi- Dor, deformidade, hematomas, crepitação e hemormalmente ao local da fratura suspeitada.
ragia externa evidente no local da lesão.

(E)

Avaliar pulsos, cor da pele, função motora e sensibilidade distal- Dor, deformidade, hematomas, crepitação no local
mente ao local da fratura suspeitada.
da lesão.
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49.

A intermação, um dos principais distúrbios relacionados ao
calor, pode apresentar como quadro clínico

52.

I. altas temperaturas centrais; rupturas celulares; dis-

O conhecimento da relação entre a origem, natureza, propriedades, mecanismos de ação e qualidade de qualquer
substância química e a saúde do trabalhador pode ser baseada nos fundamentos:

função de múltiplos órgãos e sistemas; distúrbio
neurológico com falha do centro termorregulador.

I. A intoxicação pode ser definida como o conjunto de

II. alterações no estado mental; comportamento irra-

sinais e sintomas que demonstram o equilíbrio produzido pela interação do agente tóxico e o organismo.

cional ou delírio; perda da consciência; convulsões
e coma.

II. O mercúrio é um metal líquido que se volatiliza,
contamina a atmosfera no ambiente de trabalho e
pode ocasionar a encefalopatia mercurial.

III. promove ceratite solar, pela exposição ao reflexo
da luz, principalmente em altitudes mais elevadas,
provocando lacrimejamento excessivo, fotofobia e
edema das pálpebras.

III. Fumos são suspensões de partículas sólidas geralmente com tamanho inferior a 0,1 µ, originadas por
combustão incompleta e podem causar afecções
respiratórias.

No treinamento em primeiros socorros, o enfermeiro deverá orientar os treinandos quanto aos sinais e sintomas
descritos corretamente em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

IV. Proceder à emissão da Comunicação de Acidente
de Trabalho, em casos de intoxicação, quando necessária.

I, II e III.
I e III, apenas.
I, apenas.
I e II, apenas.
III, apenas.

É correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

50.

De acordo com a referência Atendimento pré-hospitalar ao
traumatizado/NAEMT, no atendimento em primeiros socorros à vítima de queimadura por radiação, o enfermeiro
identifica a Síndrome da Radiação Aguda − SRA, por meio
de

_________________________________________________________

53.

Considerando os procedimentos demissionais do trabalhador, segundo a NR 7, a empresa de grau de risco 1 e 2
pode

(A)

destruição maciça de grandes massas musculares
com a resultante liberação de cálcio e mioglobina.

(A)

solicitar a realização do exame médico demissional
até 30 dias após a data da homologação.

(B)

acrodinia, bolhas no local, acrescidas de sensação
de queimação na garganta e nos olhos.

(B)

utilizar-se do último exame médico ocupacional realizado nos últimos 135 dias.

(C)

náuseas, vômitos e dores abdominais em cólicas,
devido às células da pele, trato gastrintestinal e medula óssea sofrerem divisão rápida.

(C)

solicitar que o trabalhador realize o exame demissional até 60 dias após a data de homologação.

(D)

contração muscular intensa e sustentada, podendo
ocorrer fraturas em vários níveis da coluna vertebral,
e rompimento das membranas timpânicas.

(D)

utilizar-se do último exame ocupacional, desde que
não ultrapasse 150 dias da realização.

(E)

utilizar-se do último exame periódico realizado nos
últimos 180 dias.

(E)

necrose de liquefação, devido à penetração contínua
do agente causal da queimadura, provocando lesão
cada vez mais profunda.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

51.

I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Após a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais de uma empresa prestadora de serviços de
saúde, foi detectada a presença de agentes biológicos
evidenciados pelos resultados de marcadores HBsAg.
Visando a saúde dos trabalhadores locais, é fundamental
a descrição, dentre outras, de medidas preventivas específicas no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional quanto

54.

Alinhada com as tendências contemporâneas, uma empresa visa reduzir o índice de acidentes e doenças ocupacionais, utilizando-se dos resultados da análise, examinando os avanços conquistados e as lacunas existentes
no trabalho. Ao delinear os novos modelos de prevenção
de danos à saúde e segurança do trabalhador, é necessário considerar:

I. a avaliação e a gestão dos riscos, devido aos fatores multicausais presentes no processo de trabalho.

II. as ações educativas em saúde relacionadas aos
(A)

à necessidade de medidas de precauções padrão do
tipo máscara N – 95.

(B)

ao uso de equipamentos de proteção coletiva, como
o fluxo laminar de pressão negativa.

(C)

à realização de exames complementares para detecção de ácido delta amino levulínico urinário.

(D)

à ênfase da importância de imunoproteção.

(E)

à pesquisa de zinco protoporfirina.

agravos ocupacionais, comportamento saudável e
qualidade de vida.

III. as diretrizes das políticas públicas vigentes.
É correto o que consta em

10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
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55.

56.

57.

A NR-24 descreve as condições sanitárias e de conforto no locais de trabalho e estabelece que:
(A)

nos estabelecimentos comerciais, bancários, securitários, de escritório e afins, poderá a autoridade local competente em
matéria de Segurança e Medicina do Trabalho, em decisão fundamentada, submetida à homologação do Delegado
Regional do Trabalho, dispensar ou reduzir o número de mictórios e de chuveiros estabelecidos na referida Norma.

(B)

será exigido 1 um chuveiro para cada 5 (cinco) trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos
com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade,
e nos casos em que estejam expostos a calor intenso.

(C)

serão previstos 50 litros diários de água por trabalhador para o consumo nas instalações sanitárias.

(D)

nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 100 (cem) operários, é obrigatória a existência de refeitório.

(E)

os sindicatos de trabalhadores que tiverem conhecimento de irregularidades quanto ao cumprimento da referida Norma
deverão denunciá-las ao Ministério do Trabalho e ao Ministério da Saúde e solicitar a fiscalização dos respectivos órgãos
regionais.

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos são notórios e os efeitos dessas mudanças influenciam a saúde e a segurança
do trabalho. Em alguns casos, reduzem ou eliminam os danos, porém, essas reestruturações tecnológicas também originam
novas situações emergentes, causando impactos negativos à saúde do trabalhador relacionados à
(A)

exposição aos riscos biológicos decorrentes do uso crescente de agrotóxicos nos alimentos e gases poluentes oriundos do
aumento de veículos, pela exigência de consumo da vida moderna.

(B)

facilidade de avaliação dos riscos de exposição do trabalhador na manipulação de produtos resultantes de experiência
com tecnologias recentes, como a nanotecnologia.

(C)

exposição aos riscos biológicos diante do aparecimento de novas afecções e desconhecimento dos seus mecanismos
desencadeantes.

(D)

reestruturação da organização do trabalho decorrente da informatização e redução da prevalência de afecções músculoesqueléticas relacionadas ao uso de computadores.

(E)

redução da precariedade, aumento da informalidade da produção do trabalho e diminuição do nível de estresse.

A estruturação da rede de informações em Saúde do Trabalhador, o apoio a estudos e pesquisas, a capacitação de recursos
humanos e a participação da comunidade na gestão dessas ações são diretrizes constantes
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

58.

A lista internacional de enfermidades profissionais da OIT é utilizada em muitos países como modelo para o estabelecimento,
revisão e atualização de suas listas nacionais. O agravo incluído na última lista, adotada em reunião de especialistas da OIT em
2009, foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

59.

acidente de trabalho fatal.
transtornos mentais e de comportamento.
mutilações com acidente de trabalho.
perda auditiva induzida por ruído.
acidente do trabalho em crianças e adolescentes.

Segundo Carvalho, condições inseguras, atos inseguros e fatores pessoais de insegurança contribuem na ocorrência de acidentes
de trabalho e podem ser associados, respectivamente, quanto
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.

da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.
dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador.
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
da Rede Sentinela de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade.
da Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

ao manuseio de produtos químicos, à imprudência e à negligência.
ao arranjo físico inadequado, às ferramentas inadequadas e à imperícia.
à produção mal estabelecida, ao uso de roupa inadequada ao trabalho e ao preconceito.
à ausência de EPI, à lentidão e ao trabalho em turnos.
à manipulação de animais peçonhentos, à matéria-prima inadequada e à imperícia.

As doenças relacionadas ao trabalho referem-se a um conjunto de danos e agravos que incidem sobre a saúde do trabalhador,
causadas, desencadeadas ou agravadas por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. O fator de risco, etiológico e
agravo correspondente estão corretamente descritos em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fator de risco
Químico
Risco físico
Risco biológico
Risco ergonômico
Risco de acidente
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Fator etiológico
Mercúrio
Baixa luminosidade
Príons
Postura inadequada
Armazenamento inadequado

Agravo
Hidrargirismo
Ceratocone
Febre maculosa
Neurastenia gravis
Acroparestesia
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1. Conforme Edital n 01/2010 de Abertura de inscrições, Cap. IX, item 6h, será atribuída nota ZERO à Prova de Redação
que não observar os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas.
2. Atente para o seguinte texto.
Há quem veja a religião como um templo de humildade, no qual o frágil ser humano se curva ante a
vontade do Senhor; e há quem veja nela o máximo da ambição humana, que estaria em nossa
identificação profunda com o poder de Deus. Também há quem veja a ciência como profissão de
humildade: o homem busca entender o mundo em que vive; e há quem a considere pretensiosa, em sua
escalada para dominar todas as forças do mundo natural.
3. Analise as afirmações do texto acima e posicione-se diante delas, redigindo uma dissertação que você desenvolverá
com clareza e coerência.
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